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UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
OFICIUL COMUNITAR  
PENTRU SOIURI DE PLANTE 
   

 

 

  

  

CERERE DE PROTECŢIE COMUNITARĂ A SOIURILOR DE PLANTE 
CĂTRE OFICIUL COMUNITAR PENTRU SOIURI DE PLANTE 

 
 

 
 
 
 

Numai pentru uzul Agenţiei naţionale, dacă este necesar 
 
Prin Agenţia naţională: 
 
 
Dosar nr.: 
 
 
 
 

Numai pentru uzul Oficiului 
 
Data la care a fost depusă cererea: 
 
Data priorităţii: 
 
Nr. de dosar al cererii: 
 
 
 
 

A se completa de către solicitant 
 
Taxon botanic: 
 
Denumire provizorie: 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: Pentru uzul 
Oficiului 

1. Numele solicitantului/solicitanţilor (dacă solicitantul este persoană fizică, indicaţi 
mai întâi prenumele): 

 
 
 
 
 
Telefon: + / Fax: + / 
 
E-mail (dacă este cazul): @ 
 
Dacă solicitantul este persoană fizică, indicaţi naţionalitatea şi adresa acestuia: 
 
Naţionalitate Adresă 
 
Dacă solicitantul este persoană juridică, (ex. firmă sau companie), indicaţi adresa sediului 
central sau a biroului: 
 
 
 
 
Indicaţi numele şi adresa persoanei fizice, angajat/angajată al/a persoanei juridice, 
autorizat/autorizată să reprezinte persoana juridică (ex. directorul companiei sau un asociat 
al firmei): 
 
 
 
 
 
 
Telefon: + / Fax: + / 
 
E-mail (dacă este cazul): @ 
 

 

2.  Dacă a fost desemnat un mandatar, vă rugăm să indicaţi numele şi adresa acestuia 
şi să introduceţi în dosar documentul prin care acesta a fost desemnat mandatar (a 
se vedea instrucţiunile): 
(Pentru solicitanţii care nu au domiciliul, sediul sau biroul pe teritoriul Uniunii Europene, este 
necesară desemnarea unui mandatar cu domiciliul, sediul sau biroul pe acest teritoriu). 

 
 
 
 
 
 
 
Telefon: + / Fax: + / 
 
E-mail (dacă este cazul): @ 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: 

 
Pentru uzul 
Oficiului 

3. Adresa la care se va trimite corespondenţa, dacă diferă de cea de la punctele 1 sau 2. 
 
 
 
 
 
Telefon: + / Fax: + / 
 
E-mail (dacă este cazul): @ 
 

 

4. Taxon botanic: denumirea latină a genului, speciei sau subspeciei căreia îi aparţine 
soiul şi denumirea comună: 

 
 
 
 

 

5. a) Dacă este cazul, propunerea pentru denumirea soiului: 
 (vă rugăm să completaţi şi formularul „Propunere pentru denumirea unui soi”) 
 
 
 
 b) În orice caz, denumirea provizorie (referinţele amelioratorului) a soiului 
 (Cu MAJUSCULE) 
 
 
 

 

6. Amelioratorul/amelioratorii este/sunt  solicitantul/solicitanţii. 

  persoana/persoanele de mai jos. 

Numele şi adresa/adresele, dacă sunt diferite de cele ale solicitantului: 
 
 
 
 
 
 
Telefon: + / Fax: + / 
 
E-mail (dacă este cazul): @ 

 

 

Dacă amelioratorul/amelioratorii nu este/sunt solicitantul/solicitanţii, cum a fost soiul 
transferat solicitantului/solicitanţilor? 

 prin contract 

 prin succesiune 

 în alt mod (specificaţi) 
 
Vă rugăm să depuneţi documentele justificative corespunzătoare în original sau în copie 
legalizată. 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: Pentru uzul 
Oficiului 
 

7. Informaţii despre orice alte solicitări făcute într-un stat membru al UE sau al Uniunii 
Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV): 

 

 Protecţia soiurilor de plante 

 Lista oficială a soiurilor 

 Brevet 

 
Depunere: Data :  
 Statul: 
 
Instituţia 
 
Cererea nr. 
 
Stadiul: 
 
Denumirea soiului sau referinţele 
amelioratorului: 
 
 

 Protecţia soiurilor de plante 

 Lista oficială a soiurilor 

 Brevet 

 
Depunere: Data :  
 Statul: 
  
Instituţia 
 
Cererea nr. 
 
Stadiul: 
 
Denumirea soiului sau referinţele 
amelioratorului: 
 
 

 

(Dacă este necesar, continuaţi pe o pagină separată) Pagină suplimentară 
 

 

8. Se solicită dreptul la prioritate pentru cererea de acordare a dreptului de proprietate 
depusă cel mai devreme: 

 
în (ţara) 

 
 la (data la care a fost depusă cererea) 

 

9. a) A fost soiul vândut sau cedat spre exploatare în alt mod? 

- Pe teritoriul Uniunii Europene : DA NU 

Dacă da, vă rugăm să indicaţi data la care şi ţara în care soiul a fost cedat pentru prima 
oară şi denumirea folosită: 
 
 Data Ţara Denumirea 
 
 
 

- În afara teritoriului Uniunii Europene : DA NU 

Dacă da, vă rugăm să indicaţi data la care şi ţara în care soiul a fost cedat pentru prima 
oară şi denumirea folosită: 
 
 Data Ţara Denumirea 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: 

 
Pentru uzul 
Oficiului 

    b) Se foloseşte soiul în mod repetat pentru producerea unuia sau mai multor soiuri 
hibride? 

    Da    Nu 

  Dacă da, vă rugăm să furnizaţi pentru fiecare hibrid informaţiile cerute la punctul a) 

   

   Data  Ţara  Denumirea 

 

 

 

 c) A fost soiul folosit, de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în alte 
circumstanţe decât cele menţionate la punctele a) sau b)? 

 
 Da Nu 
 (Vă rugăm să furnizaţi detalii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. O analiză tehnică în scopuri oficiale 
 
 a fost deja realizată în (ţara) 
 
 este în curs de a fi realizată în (ţara) 
 
 nu a fost încă realizată. 
 

Dacă soiul candidat este linia parentală a unui soi hibrid şi este (a fost) analizat o dată 
cu analizarea soiului hibrid, vă rugăm să indicaţi denumirea soiului hibrid şi ţara în care 
este (a fost) realizată analiza: 
 
 
 

 

 

11. Este soiul candidat un organism modificat genetic în sensul articolului 2 alineatul (2) 
din Directiva 2001/18/CE a Consiliului din 12 martie 2001? 

 Da Nu 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: 

 
Pentru uzul 
Oficiului 

12. Dacă se acordă protecţie comunitară soiului de plantă, certificatul va fi emis în limba în 
care a fost întocmită cererea, dacă nu se specifică explicit dorinţa ca acesta să fie emis 
în următoarea limbă oficială a UE: 

 
 
 
 

 

13. Taxa de cerere: S-a achitat deja taxa de cerere? 
 
 Da Nu 
 
Vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi formularul „Detalii legate de plată”. 

 

14. Următoarele formulare sau documente sunt ataşate la prezenta cerere: 
Vă rugăm să bifaţi punctele relevante 

1. Chestionar tehnic (original + o copie) 

2. Chestionar tehnic, partea confidenţială (original + o copie) 

3. Formular de desemnare a unui mandatar 

4. Propunere pentru denumirea unui soi (original + o copie) 

5. Documente doveditoare ale dreptului de depunere a unei cereri  

6. Solicitarea dreptului la prioritate (copie legalizată a primei cereri) 

7. Formularul „Detalii legate de plată” 

8. Fotografii (în cazul fructelor sau al soiurilor ornamentale) 

9. Aprobarea de emitere în copie (pentru organismele modificate genetic) 

10. Alte documente: vă rugăm, specificaţi 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionarul tehnic şi formularul de desemnare a unui mandatar fac parte 
din cerere. 
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Denumirea provizorie a soiului Dosar nr.: 

 
Pentru uzul 
Oficiului 

15. DECLARAŢII 
 

 Subsemnatul/subsemnaţii declar/declarăm prin prezenta că solicităm acordarea 
protecţiei comunitare soiului de plantă menţionat. 
 

 Prin prezenta autorizez/autorizăm Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante să 
ofere Birourilor de Examinare şi altor instituţii competente toate informaţiile şi 
materialele necesare privind soiul, în măsura în care drepturile solicitantului sunt 
protejate. 

 
 Subsemnatul/subsemnaţii declar/declarăm prin prezenta că, după cunoştinţele 

mele/noastre, informaţiile necesare pentru analizarea cererii, furnizate în prezenta 
cerere şi în anexe, sunt complete şi corecte. 
 

 Subsemnatul/subsemnaţii declar/declarăm prin prezenta că nici o altă persoană 
decât cea/cele menţionate în prezenta cerere nu a participat la selecţia, 
descoperirea şi dezvoltarea soiului.  
 
 
 
Locul:  Data: 
 
 
 
 
Semnătura: 
 
 
 
 
 
A SE VEDEA INSTRUCŢIUNILE 
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